
Αριθμός Απόφασης 

    16/2022 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Αντιγόνη Σταμολέκα, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από 

την ΕΠΟ, ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 

4326/2015, και το Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27-1-2022 και ώρα 12:00 για να 

δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11/25-1-2022 κλήση προς απολογία κατά 

της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 

παρ. 1 περ. β’ και γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά την εκδίκασή 

της, η εγκαλουμένη κατέθεσε υπόμνημα. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α  ́και β  ́του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο., οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε 

αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές 

όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο, το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την 

ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η δε γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει 

χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των 

αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της 

τάξης. Κατά, δε, τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι ομάδες 

έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του 

ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο. ή των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από 

αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους τους, ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε πράξη ή 

ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων, που συνδέονται με ομάδα, με 

την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην (εν γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης 

και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους του κοινού 

παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από 

τις προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Επιπλέον, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου, η εντός έδρας ομάδα υπέχει ευθύνη 

για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των φιλάθλων του αγώνα, ανεξαρτήτως του είδους της 
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υπαιτίου συμπεριφοράς και αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό 

πρόστιμο και με περαιτέρω κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. Η 

απρεπής συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, τη βία προς πρόσωπα ή αντικείμενα, την 

πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την εκσφενδόνιση αντικειμένων, την ανάρτηση πανό ή 

την εκφώνηση συνθημάτων με προσβλητικό για πρόσωπα ή πολιτικό περιεχόμενο ή την 

εισβολή προσώπων στον αγωνιστικό χώρο. Περαιτέρω, το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, 

όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: 1. Απρεπή Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – Πανό. Σε περίπτωση που 

από τους φιλάθλους του αγώνα: α) χρησιμοποιούνται δείκτες λέιζερ με στόχευση 

ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή β) αναρτώνται πανό με υβριστικό, 

προσβλητικό ή πολιτικό περιεχόμενο ή γ) εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που 

προσβάλλουν αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν 

απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική 

ποινή από χίλια ευρώ (1.000,00) έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) και περαιτέρω 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα απευθύνει 

προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα ή η χρήση λέιζερ ή να 

κατέβουν τα πανό. Το ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν τα περιστατικά αυτά λάβουν χώρα κατά 

την διάρκεια του αγώνα. β) Εφόσον, παρά τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται κατά τη διάρκεια 

του αγώνα, κατά οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής είναι 

υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον χρόνο που 

διαπράχθηκαν. γ) Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά των 

υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο, αφού λάβει υπόψη την συχνότητα και βαρύτητα των 

παραβάσεων, επιβάλλει χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) έως σαράντα χιλιάδες 

(40.000,00) Ευρώ.  δ) Ο παρατηρητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται 

στην πρώτη παράγραφο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παρατηρητών 

…». 

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 23/1/2022 Φύλλο Αγώνα και την από 

23/1/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 

Στις 23-1-2022 και ώρα 17.15, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 

SUPER LEAGUE INTERWETTEN 2021-2022, διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου 

(Περιστέρι) ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ– ΠΑΕ ΑΕΚ, με 

γηπεδούχο την πρώτη από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εν 

λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα την έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής 

του αγώνα, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι : 1) Στα 41’ και 43’ 

λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη Θύρα 7Γ, εκφώνησαν το 

υβριστικό σύνθημα: «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΑΜΙΕΣΑΙ» και 2) στο 42’ λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από την Θύρα 7Γ ανήρτησαν πανό με το εξής 

περιεχόμενο «ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ» το οποίο και παρέμεινε μέχρι το 45’ 
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λεπτό. Η εγκαλούμενη συνομολογεί μεν τις αποδιδόμενες σε βάρος της πειθαρχικές 

παραβάσεις, πλην όμως ισχυρίζεται, αναφορικώς με την πρώτη πράξη, ότι το 

σύνθημα είχε μάλλον χιουμοριστικό και όχι υβριστικό χαρακτήρα, γεγονός όπερ 

αποδεικνύεται αβάσιμο ένεκα των χαρακτηρισμών, τους οποίους αυτό (σύνθημα) 

εμπεριέχει, αναφορικώς δε με τη δεύτερη πράξη, ότι το αναρτηθέν πανό δεν έχει 

υβριστικό χαρακτήρα και ότι καθαιρέθηκε σχεδόν αμέσως με τη συνδρομή των 

υπευθύνων. Ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 περ. β’ ΠΚ της ΕΠΟ τυποποιεί 

ως πειθαρχική παράβαση καθεαυτήν και την ανάρτηση στο γήπεδο πανό με αμιγώς 

πολιτικό και όχι συνδυαστικώς και υβριστικό περιεχόμενο. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, 

δεδομένα, πρέπει να επιβληθούν στην εγκαλουμένη οι εξής ποινές για τις πειθαρχικές 

παραβάσεις: α) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη (παράβαση 

άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. γ  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) 

χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για τη δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 

παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. β  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ). Επίσης πρέπει να καθοριστεί 

συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη 

ποινή βάση προσαυξανόμενη από το ήμισυ της έτερης ποινής, ήτοι 1.000 + 500. Οι ως αν ω 

επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και 

ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων που τελέστηκαν, 

δεδομένου ότι με αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, όσο και της 

γενικής πρόληψης, τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη. 

 

- ΔΕΧΕΤΑΙ ότι τελέστηκαν οι αποδιδόμενες σε βάρος της εγκαλουμένης πειθαρχικές 

παραβάσεις.  

 

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ α) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για 

την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 

περ. γ  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για τη δεύτερη 

πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. β  ́του 

Π.Κ. της ΕΠΟ).    

 

- ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.  

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 

27.1.2022. 



2,5ο φύλλο της υπ’ αριθ.  16/2022 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου  

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                  Αντιγόνη Σταμολέκα                                            Στυλιανός Βασιλειάδης   

                      Πρωτοδίκης  

 


